
جواز
اية  �سائق  يرغمك  ان  غريبًا  لي�س 
ا�سماعك  على  فيها،  وان��ت  �سيارة، 
اغنية تكون من اختياره وقد الترغب 
ياأتي  ان  الغريب  ولكن  ب�سماعها، 
وي�سمعك  ت�سجيل،  بجهاز  راك���ب 
وباأعلى  اغ��ن��ي��ات  م���ن  م��اي�����س��ت��ه��ي 
�سوت للجهاز،ومنها اغنية)ان �ساء 

الله ت�سيع جوازك(!!

مراقب
م��راق��ب خ��ط ب���اب امل��ع��ظ��م/ �ساحة 
ال��ن�����س��ر م��ن��ع اح���د ال�����س��ائ��ق��ن من 
الكيفي يف اخلط   والزمه  التوقف 
وذلك  اخل��ط   اخ��ر  اىل  بالو�سول  

يف �ساحة الن�سر، نقولها حلوة لهذا 
املراقب.

فو�ضى
كراج  اىل  امل���وؤدي���ة  الفتحة  م��اب��ن 
ال��ن��ه�����س��ة و����س���وق ال�����س��دري��ة ثمة 
يوميًا  ترتاكم  القمامة  ومرج،  هرج 
منها،  تنبعث  العنفنة  وال��رائ��ح��ة 
الفتات  ثمة  االخ��رى  الواجهة  ويف 
وعربات  م��وت��ى،  اىل  ت�سري  ���س��ود  
ودراجات نارية تقطع الطريق على 

هواها!

تفتي�ش
ال�سكنية  الكثري من مداخل املناطق 

ي��ت��ع��ر���س ���س��اك��ن��وه��ا ك��ل ي���وم اىل 
زح��ام وط��اب��ور الأج��ل ال��دخ��ول اىل 
مناطقهم وال�سبب هو بطء اإجراءات 
االأجهزة  بها  تقوم  التي   التفتي�س 
ال�سيف  ان   لهم  املخت�سة، ونهم�س 

على االبواب وحره ال يطاق.

باعة 
الباعة  االم���ن���ي���ة  ال����ق����وات  م��ن��ع��ت 
ال���ط���ريان  امل��ت��ج��ول��ن يف ���س��اح��ة 
الواقفة  العامة  ال�سيارات  وك��ذل��ك 
االمنية  لل�سرورات  الطريق  جنب 
الذي  االمر  حياتهم،  على  واحلفاظ 
التنظيم  م��ن  ح��ال��ة  خلق  يف  ا�سهم 

نتمنى ان ت�ستمر.

كبار ال�ّضن اأكرث اإقباال على 
ال�ضينما 

يف  ك��ب��ريًا  ت��راج��ع��ًا  اأمل��ان��ي��ا  ت�سهد   
يحر�سون  ال��ذي��ن  ال�����س��ب��اب  اأع�����داد 
واأظهرت  ال�سينما.  دور  ارتياد  على 
ن�سبة  اأن  اأم�س،  نتائجها  ن�سرت  درا�سة 
ال�سباب يف املرحلة العمرية بن 20 حتى 
تراجعت  ال�سينما  مرتادي  من  عامًا   29
واأ�سافت   .%37 مبعدل   2000 عام  منذ 
دعم  جمعية  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة 
�سناعة ال�سينما، اأن 37،5 مليون من 
اإجمايل 146،3 مليون تذكرة �سينما 
ل�سباب  كانت  املا�سي  العام  مباعة 
اأقل من30 عامًا. ور�سدت الدرا�سة 
اإقبااًل متزايدًا من قبل كبار ال�سن 
واحد  كان  اإذ  ال�سينما،  دور  على 
من كل ثالثة من مرتادي ال�سينما 

عام،2009 اأكرب من 40 عامًا.  
 

 هندي ال ياأكل وال ي�ضرب 
منذ 70عاما 

العلماء  م��ن  ف��ري��ق  ي��در���س   
حالة  ال��ه��ن��دي  اجل��ي�����س  يف 
انه  زع��م  ع��ام��ًا(،   77( م�سن 
اأو  ط���ع���ام  اأي  ي��ت��ن��اول  مل 
�سراب منذ 70عامًا،  وميكث 

يف  معزولة  منطقة  يف  ج��اين،  ب��راه��الد 
يف  ال��ع�����س��ك��ري  �ستريلينج  م�ست�سفى 
مدينة "اأحمد اأباد"، حيث يخ�سع ملراقبة 
دائمة من قبل علماء من "منظمة تطوير 
االأبحاث الدفاعية" يف اجلي�س. وتعتقد 
املنظمة، التي يعمل علماوؤها على تطوير 
طائرات دون طيار، و�سواريخ بال�ستية 
ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات، واأن�����واع ج��دي��دة من 
الذي  االأ�سلوب  درا�سة  اأن  ال�سواريخ، 
احلياة  قيد  على  للبقاء  ج��اين  اع��ت��م��ده 
وم���اء،  ط��ع��ام  دون  ع��ق��ود  �سبعة  ط���وال 
حياة  على  للحفاظ  ا�ستخدامه  يتم  ق��د 

اجلنود.  
 

 اليوم العاملي لل�ضحك على االأبواب 
العامل  دول  من  والعديد  اأملانيا  حتتفل   
وذلك  لل�سحك"،  العاملي  ب�"اليوم  االأح��د 
من خالل تخ�سي�س ثالث دقائق لل�سحك 
الثانية  ال�ساعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  والقهقهة 
واأتخذ  اأوروب����ا.  و���س��ط  بتوقيت  ظ��ه��را 
اأع�ساء "احلركة الدولية لل�سحك احلكمة 
ال�سعبية "ال�سحك هو خري دواء"مبثابة 
مادان  الهندي  الطبيب  وكان  لهم.  �سعار 
فى  اليوم  لهذا  دع��ا  من  اأول  هو  كاتاريا 
1998، حيث يوجد حول العامل نحو �ستة 
"نوادي ال�سحك" التي حتتفل  اآالف من 

بهذا اليوم بحفالت مو�سيقية راق�سة يف 
الهواء الطلق. ووفقا الأقوال اخلرباء فاإن 
نف�س  له  اليوم  يف  دقيقتن  ملدة  ال�سحك 
تاأثري 20 دقيقة من الرتي�س كما ي�ساعد 
اأن  على  ع��الوة  املناعة،  نظام  تقوية  يف 
ال�سحك احلقيقي ي�ساعد يف تن�سيط 80 

ع�سلة يف اجل�سم. 
 

 يوم عاملي لل�ضدق ردا على كذبة 
اأبريل 

"في�س  موقع  على  �سعودي  �ساب  اأطلق   
فكرة  ت��ب��ن��ي  اىل  ت��دع��و  ح��م��ل��ة  بوك"، 
من  االأول  يف  لل�سدق"  العاملي  "اليوم 
مايو، وذلك مقابل كذبة االأول من اأبريل. 
واأ�سار �ساحب الفكرة �سربي باج�سري، 
عاملي  يوم  بتخ�سي�س  اهتمامه  اأن  اإىل 
حتمل  �سخ�سية  م��ب��ادرة  ك��ان  لل�سدق، 
اأمنية باأن تكون وقفة احتجاجية �ساخرة 
الب�سر،  ال�سدق يف جمتمعات  فقدان  من 
م�سيفا اأن هناك ر�سالة "اأود اأن يتذكرها 
النا�س دوما وتتمثل يف اأن الكذب �سلوك 
الطريقة  بهذه  ومتجيده  واآث��م،  بغي�س 
�ستحدث  تغتفر  ال  الأخطاء  بابا  �سيكون 
القادمة".  االأج��ي��ال  وح��ي��اة  حياتنا  يف 
وعن �سبب اإطالقه للفكرة، قال "تعر�سُت 
اأب��ري��ل حن  م��ن  االأول  م��وؤث��ر يف  ملوقف 

و�سلتني ر�سالة جوال من �سديق عزيز 
يخربين فيها باأنه طّلق زوجته بعد اأيام 
قليلة من زواجه بها، ليجد ر�سالة اأخرى 
يف �سباح اليوم التايل تو�سح اأن االأمر 

مل يكن �سوى مزحة اأبريل". 
 

 الر�ضاقة �ضرط للرتقية يف نيبال 
نيبال  يف  ال�سرطة  قيادة  ا�سرتطت   

االأم��ن  ج��ه��از  يف  العاملن  لرتقية 
ر�سيقة،  ب��اأج�����س��ام  يحتفظوا  اأن 
جديدة  توجيهات  مبوجب  وذلك 
ال�سرطين  لدى  ال�سمنة  ملكافحة 
واأعلنت  امل��ك��ات��ب،  يف  العاملن 
اأنها  النيبالية  ال�سرطة  ق��ي��ادة 
تلقي  بعد  امل�سكلة  ه��ذه  �ستعالج 

�سكاوى من املواطنن بان عنا�سر 
غري  ال�سمنة  من  يعانون  الذين  ال�سرطة 
جيد.  ب�سكل  مهامهم  اأداء  على  ق��ادري��ن 
و�سيتم اعطاء كل عن�سر من قوة ال�سرطة 
البالغ عددها 56 الف نظامًا غذائيًا خا�سا 
به،  كما �سيتوجب عليهم القيام بتمارين 

ريا�سية وجل�سات يوجا. 
الن�ضاء يتعلقن ب�ضياراتهن اأكرث من 

الرجال 
 اأظهر م�سح �سمل 2500 امراأة ورجل يف 

"�سهر  ان  املتحدة  الواليات 
�سيارتها  م���ع  امل�����راأة  ع�سل" 
اجل���دي���دة ي����دوم ف���رتة اأط���ول 
ا�ستطالع  وك�سف  الرجل.  من 
ال�سائقن  ع��الق��ة  ان  ل���ل���راأي 
ترتاجع  ب�سياراتهم  اإج���م���ااًل 

م��ع م���رور ال��وق��ت. واأ���س��ار اإىل 
ل��ت��ع��ل��ق ال��رج��ال  ان ال���ف���رتة ال��ق�����س��وى 
يف   22 وان  اأ���س��ه��ر،   4 ه��و  ب�سياراتهم 
على  ريا�سية  جت��ه��ي��زات  ينقلون  امل��ئ��ة 

املقاعد اخللفية و17 يف املئة يتوقفون 
الن�ساء،  اأم��ا  دائ���م،  ب�سكل  تنظيفها  ع��ن 
مل  لكن  اأطول  ب�سياراتهن  تعلقهن  ففرتة 
من  املئة  يف   39 وق��ال��ت  حتديدها،  يتم 
الع�سل  �سهر  ب��اأن  �سعرن  انهن  الن�س�����اء 
ان��ت��ه��ى ع��ن��دم��ا �سمحن  م��ع ���س��ي��ارات��ه��ن 
اأخذن  عندما  و24  بقيادتها،  الأزواجهن 
يف  و12  فيه������ا  االآخ��ري��ن  اأوالد  ينقلن 
املئ�������ة عندم�������ا بداأن يتناولن االأطعم������ة 

بداخلها. 
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م�ضاهدات..

بابل/ اقبال حممد
افتتح مدير عام تربية بابل د/ حمادي العوادي املعر�س ال�سنوي للو�سائل 
ومتو�سطة  ابتدائية  مدر�سة   210 فيه  �ساركت  واملختربات  التعليمية 
وثانوية. وقال احمد يو�سف مدير الو�سائل التعليمية يف بابل:  ان اكرث 
من 500 و�سيلة تعليمية بجميع املواد واملناهج املقررة يف الدرا�سة قد 
عر�ست فيه اجهزة وو�سائل تعليمية وخرائط وخمتربات قام باعدادها 
طلبة املدار�س ومن خمتلف امل�ستويات الدرا�سية موؤكدا اأن من �سمن 
الطلبة مب�ساعدة مدر�سيهم لتكون  ابتكارات واجهزة نفذها  االأعمال 
و�سائل اي�ساح. وا�ساف: ان الو�سائل التعليمية تعد ركنًا ا�سا�سيًا 
يف  عنها  اال�ستغناء  امل�ستحيل  ومن  الرتبوية  العملية  اركان  من 
على  رئي�سًا  اعتمادًا  تعتمد  املدار�س  اغلب  وان  تعليمي  نظام  اي 

الو�سيلة التعليمية الجناح عملية التعليم والتعلم.

�سوا / الوكاالت 
قائمتها  �سمن  حديد  زها  العراقية  املعمارية  االأمريكية،  تامي  جملة  اختارت 
لل�سخ�سيات 100 االأكرث تاأثريا يف العامل لهذا العام، حيث حلت حديد يف املرتبة 

االأوىل يف فئة املفكرين. 
وذكرت املجلة اإن اأعمال حديد، وهي معمارية عاملية معروفة من مواليد بغداد، 
املنت�سرة يف دول عديدة تثري االإعجاب ال�سديد لدى من يطلع عليها، م�سرية اإىل 

اأن اأعمالها حتمل يف طياتها روؤية فريدة.
حممد  املعروف  ال�سيا�سي  هو  ووالدها   1950 عام  ولدت  حديد  اإن  اإىل  ي�سار   
العراق  يف  اجلمهوري  النظام  قيام  بعد  املالية  وزير  من�سب  �سغل  الذي  حديد 
عام 1958، وهي حا�سلة على �سهادة يف الريا�سيات من اجلامعة االأمريكية يف 
لندن وحمطة  االأوملبي يف  امللعب  ت�ساميم حديد  اأهم  عام 1971. ومن  بريوت 

اإطفاء فيرتا يف اأملانيا ومركز روزنتال للفن املعا�سر يف الواليات املتحدة.

 اإقامة املعر�ش ال�ضنوي للو�ضائل 
التعليمية يف بابل

 زهـــا حـديــد من بني 100 
�ضخ�ضية موؤثرة يف العامل

عماد كامل 
�ساركت كلية الفنون اجلميلة يف جامعة الب�سرة بعر�س م�سرحي يف مهرجان 
فا�س الدويل للم�سرح اجلامعي اخلام�س، العر�س جاء �سمن التعبري الدرامي 
�سيناريو  ال�سمت(  زمن  عنوان)ارحتال  حمل  اجل�سد)الكيدوكراف(  للغة 
واخراج الدكتور حازم عبد املجيد، وقد منح الدكتور حازم عبد املجيد جائزة 
ملدينته  فوزه  املخرج  اهدى  مل�ستوى)الكيدوكراف(،وبدوره  اخراج  اف�سل 
العديد  ان  واالزدهار.يذكر  التقدم  من  املزيد  لها  متمنيًا  وجلامعتها  الب�سرة 
ايام   5 ا�ستمر  الذي  املهرجان  بوقائع  �ساركت  والعاملية  العربية  الدول  من 
منها)بلجيكا، هولندا، كندا، ال�سعودية، �سوريا، لبنان، عمان، م�سر، تون�س، 

املغرب(. 

بغداد/ املدى

بح�سور ح�سد وا�سع من االعالمين 
و�سبكات التلفزة والف�سائيات املحلية 
امل�سوؤولن،   م��ن  وع���دد  وال��ع��رب��ي��ة، 
نظمت اأم�س عدد من منظمات املجتمع 
نادي  يف  م��ن��وع��ة   احتفالية  امل���دين 
العلوية مبنا�سبة اليوم العاملي حلرية 
افتتاح   احل��ف��ل  ت�سمن  ال�����س��ح��اف��ة، 
الفوتوغرافية  ل��ل�����س��ور  م��ع��ار���س 
ال�سحفين   امل�����س��وري��ن  م���ن  ل��ع��دد 
والكاريكاتورية مب�ساركة ع�سرة من 
وافتتاح   الكاريكاتري  ر�سامي  ا�سهر 
العديد  ك�سك ال�سحافة املحلية و�سم 
م���ن ال�����س��ح��ف ال��ي��وم��ي��ة ال�����س��ادرة 
وا�ستعرا�س  االحتفال  ي��وم  �سباح 
االخبارية   وال�سبكات  امل��واق��ع  اأه��م 
املحلية والعربية يف مكاتب م�سغرة 
و����س���ط اح�����دى ق���اع���ات االح��ت��ف��ال.

الكلمات  م��ن  ع��دد  احلفل  يف  وال��ق��ي 
ال�سحافة  واق���ع  ع��ن  حت��دث��ت  ال��ت��ي 
تواجه  التي  وال�سغوطات  العراقية 
قانون  اقرار  واهمية  ال�سحفي  عمل 
احلريات  وف�سح  ال�سحفين  حماية 
لالعالم  امل��ن��ا���س��ب  ال���دع���م  واي���ج���اد 
واالجتاهات  امل��ي��ول  ع��ن  يبعده  مب��ا 
بع�س  وعر�ست  ال�سيقة.  احلزبية 
االفالم الت�سجيلية التي ت�سور واقع 
عمل االعالم يف العراق وال�سعوبات 
جهات  ل��ه��ا.وط��ال��ب��ت  يتعر�س  ال��ت��ي 
اأع��الم��ي��ة  وحم��ل��ي��ة ب�����س��رورة رفع 
القيود عن ال�سحفين و�سحب جميع 
التي اقيمت �سد  الدعاوى والق�سايا 
يعزز  مبا  موؤ�س�ساتهم  او  االعالمين 

املجال  وف�سح  ال�سحافة  حرية  مبداأ 
العملية  يف  دوره  ياأخد  كي  لالعالم 
االعالمية  اجل��دي��دة.   الدميقراطية 
عالية طالب قالت: علينا تفعيل امل�سهد 
ان  كون  احل��ايل،  العراقي  االعالمي 
االعالم ي�سكل اهمية كبرية يف حياة 
له  يوؤ�س�س  ان  وا�ستطاع  ال�سعوب، 
ال�سبع  ال�سنوات  خالل  مهمة  قاعدة 
احلرية  ف�سحة  خ���الل  م��ن  امل��ا���س��ي��ة 
ايجاد  ���س��رورة  امل��ت��اح��ة، وا���س��رت 
امل��ن��ا���س��ب واحل���ري���ات الداء  ال���دع���م 
اما  اف�سل.  ب�سكل  االعالمية  املهمة 
م���ن وكالة  ف��اخ��ر  ع����ادل  ال�����س��ح��ف��ي 
م�ساحة  هناك  فقال:  العراق  ا�سوات 
هناك  باملقابل  ولكن  احل��ري��ات،  م��ن 
ال�سحفين  �سد  م�ستمرة   انتهاكات 

وهو م�ستهدف دائما من قبل جماعات 
ب�سبب  او  مايكتب  ب�سبب  م�سلحة 
تواجده يف مكان خطر، وفيمايح�سل 
احل�����س��ول  ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ب�سكل 
االمنية  املوؤ�س�سات  خ�سو�ساُ  كبري 
من  معينة  ا�سماء  م��ع  تتعامل  التي 
وا�سعًا  املجال  وتف�سح  ال�سحفين، 
فعلى  االج���ان���ب  ال�����س��ح��ف��ي��ن  ام����ام 
�سبيل املثال انتهاكات ال�سجون التي 
�سحفيون  اكت�سفها  موؤخرا  ح�سلت 
اجانب بعد ح�سولهم على ت�سهيالت 
م����ن ق���ب���ل امل�������س���وؤول���ن االم���ن���ي���ن.
في�سل  م��اه��ر  امل��خ�����س��رم  ال�سحفي 
ق����ال: ن�سعى  م��ن��ظ��م��ة مت��ك��ن  م��دي��ر 
احلريات  منح  ق��ان��ون  ال���س��ت�����س��دار  
على  احل�����س��ول  وح���ق  للح�سفين 
كبرية  عقبة  ت�سكل  والتي  املعلومة 
تواجه ال�سحفين، وار�سلت م�سودة  
القانون اىل منظمات دولية ملراجعته 
عليه،   ال��ت��ع��دي��الت  ب��ع�����س  واج�����راء 
ال��ق��ان��ون �سيكون  ل��و ���س��در  وف��ي��م��ا 
يقا�سي اجلهة  ان  ال�سحفي   بامكان 
باملعلومات.  ت���زوي���ده  مت��ن��ع  ال��ت��ي 
والفوتوغرايف  االع��الم��ي  وحت���دث 
العراقي  االعالم   : قائال ً االمن  كفاح 
حقق ح�سورا كبريا خالل ال�سنوات 
امل��ا���س��ي��ة، ودف����ع م��ن ال��ع��ام��ل��ن فيه 
مواجهة  يف  ك��ان��وا  كونهم  ال�سهداء 
احل�����دث ب���رغ���م ���س��خ��ون��ة االج�����واء 
يحتاج  احل�سور  وه��ذا  وخماطرها، 
قواعد  ومينحه  ي�سمه  بوتقة  اىل 
ال�سليم  االعالمي  العمل  وا�سا�سيات 
الكلمة  ح���ري���ة  جم����رى  يف  ل��ي�����س��ب 

والراأي.

النجف/ املدى 
كرمت حمافظة النجف مرا�سل املدى يف املحافظة عامر العكاي�سي بجائزة االبداع 
مبنا�سبة  االعالمي  املركز  نظمها  التي  االحتفالية  يف  التكرمي  وجاء  ال�سحفي، 
اليوم العاملي حلرية ال�سحافة.وجاء يف ال�سهادة التقديرية التي �سلمها النائب 
العكاي�سي  " ال�سيد عامر  العكاي�سي  للزميل  النجف رزاق �سريف  االأول ملحافظ 
مرا�سل �سحيفة املدى جلهودكم املبذولة يف دعم احلركة االعالمية يف حمافظة 
النجف اال�سرف وتثمينا منا لدوركم الفعال مت منحكم هذه ال�سهادة داعن لكم 
 ." العزيز  والعراق  اال�سرف  النجف  ملحافظة  خدمة  الدائم  والنجاح  بالتوفيق 
و�سمل احلفل توزيع ال�سهادات التقديرية  بن عدد من ال�سحفين املبدعن يف 

املحافظة. 

كتابة وت�سوير/ اأفراح �سوقي

فوتوغرافية  للوحات  مبعر�س  افتتح  املهرجان  ف�سيف�ساء 
اأنتجتها خميلة الطالب ح�سن كويل/ ق�سم ال�سينما و�سكلت 
عالمة فارقة يف تناولها ل�سور من احلياة العراقية ال�سعبة 
وبع�س م�ساهد ال�سروق والغروب والطفولة، يقول كويل: 
�ساركت يف املعر�س ب�40 لوحة فوتوغرافية و�سارك معي 
ان  ووجدت  اي�سًا  لوحة  ب�40  جبار  او�س  الطالب  زميلي 
والنقاد،   الكبار  مراأى  على  لتكون  طيبة  فر�سة  املهرجان 
وعرفت بعدها ان كويل يعمل خمرجًا يف وكالتي نيو تامي 
الفرن�سية و�سن نيوز الرتكية بالرغم من كونه مازال طالبًا 
وهو يتمنى ان ي�سبح خمرجًا م�سهورًا.ومن ق�سم الزخرفة 
مناذج  �سمت  بلوحات  املدر�سة  جدران  تلونت  واخلط 
باأ�ساليب  والت�سوير  االبداع  يف  غاية  عربية  خطوط  من 
جديدة ومبتكرة، اأما ق�سم الت�سميم الطباعي فقد ا�ستفردت 
معرو�سات طلبته باهتمام احل�سور وهي حتكي مو�سوعة 
حب الوطن والتهجري الق�سري وال�سراعات وغريها. الطالب 
حممد فوزي كان قريبًا من معر�سه اخربنا انه ا�سرتك ب�7 
ت�ساميم عملها بطريقة القناع وا�ستخدام خامات اهمها مادة 
ابراهيم  فيما راح زميله حممد  ال�سمع يف اجناز االعمال، 
تقدم  التي  االأربع  م�ساريعه  لنا  ي�سرح  اي�سًا  ت�سميم  ق�سم 
بها وهي عبارة عن جم�سمات بف�ساءات داخلية وخارجية 
جميلة  بغدادية  و�سنا�سيل  بابل  ا�سد  ج�سد  كر�سي  بينها 
املهرجان  مفاجاأة  حديثة.وكانت  منزلية  لت�ساميم  واأخرى 
هو العر�س امل�سرحي املمتع الذي قام ببطولته الطالب عمر 

م�سرحية)ا�سوات  قدم  حيث  امل�سرح،  ق�سم  عزيز/  في�سل 
للكاتب  مقتب�سة  فكرة  عن  واحد  ف�سل  ذات  وهي  حائرة( 
�سباح عطوان اعدها واخرجها ها�سم مهدي وحتدثت عن 
ا�سكالية البحث عن اال�سياء املفقودة من حياة االن�سان يف 
م�سرحية  جتارب  اأربع  لديه  وعمر  التغيري،  مابعد  عراق 
�سابقة،وعمل يف فرقة ال�سندباد وم�سرح الدمى وكذلك  يف 
الديكور. اأما الطالبة واملمثلة  �سيماء جعفر فقد اأ�سرت ان 
تكون م�ساركتها يف املهرجان عرب االأزياء وت�سميم مالب�س 
كال�سيكية لليدي ماكبث ومزاوجتها بالفن احلديث. الطالبة 
هبة اجلراح/ ق�سم ال�سينما فقد اختارت ان تكون بطلة  يف 
فيلم)وت�سرخ حواء( مب�ساركة زمالئها نبيل جوي وفرا�س 
عن   يتحدث  وهو  كويل  ح�سن  واخراج  �سيناريو  ها�سم، 
ق�سم  العراق بعد 2003.رئي�س  التي عا�سها  الدامية  االأيام 
غمرة  ويف  اأنهم  اخربنا  ال�سيخ  حكيم  واملرئية  ال�سمعية 
احتفالهم بتخرج دفعة ممتازة من طلبتها هذا العام، اال ان 
املنا�سبة حملت معها  وداع املعهد  بال عودة  بعد ان قررت 
وزارة الرتبية اغالقه موؤخرًا واعتبار العام احلايل هو اآخر 
عام درا�سي، �سدر القرار ب�سكل متع�سف اأثارنا جميعًا كونه 
بتاأهيل  الق�ساء على موؤ�س�سة تربوية تعني  اليعني �سوى 
الذي  ال�سبب  وعن  خالقة،  مواهب  ذوي  فنانين  وتخريج 
القرار  ان  ال�سيخ:  قال  االغالق  حول  الوزارة  او�سحته 
للدرا�سة امل�سائية مل تثبت  �سدر بحجة ان معاهد املعلمن 
ال�سابقة  االأعوام  طيلة  جيدة  دفعات  تخريج  يف  جدارتها 
و�سمل معهد الفنون ب�سبب كونه معهد م�سائي، وقد تنا�سوا 

ان مهمة املعهد رعاية املواهب والفنون. 

بريوت/ الوكاالت 
الرئي�سة من  ت�ستعد النجمة مايلي �سايرو�س الإطالق �سريط م�سور لالأغنية 
مايلي  اأيار اجلاري. وتخلت  الرابع من  اليفًا(يف  اأكون  )لن  القادم  األبومها 
�سايرو�س يف عملها امل�سور اجلديد عن املظهر الطفويل الذي رافقها طوال 
حلقات م�سل�سلها ال�سهري" هانا مونتانا"، وانتهجت اأ�سلوًبا جديًدا يعتمد 
)لن  �سبريز.البوم   بريتني  و  �ساكريا  اأ�سلوب  جممله  يف  وي�سبه  االإثارة 
القادم، و تتطرق  ال�22 من حزيران  األيفًا( �سيكون يف االأ�سواق يف  اأكون 
خا�سة  و  االأمر  تكلف  مهما  باحلقيقة  الذات  م�سارحة  �سرورة  اإىل  اأغنياته 

خالل العالقات العاطفية.

واإبداعهم وحتديهم للظروف  ال�سباب  املكان بدت م�سرقة، وقد غالبها عزم  وجوه 
وم�سرحية  �سينمائية  وعرو�سًا  للنظر   ملفتة  فنية  اأعمااًل  فاأثمرت  ال�سعبة،  
ال�ساد�س  ال�سنوي  املهرجان  فعاليات  يف  الكبار  اأعمال  وناف�ست  احل�سور  اده�ست 
املاأمونية  مدر�سة  قاعة  على  االأول،  اأم�س  امل�سائي  الق�سم  اجلميلة/  الفنون  ملعهد 
وهي  الفنية،  ن�ساطاته  وتنوع  بكرثة  العام  هذا  متيز  الوزيرية.املهرجان  يف  الكائنة 
املدر�سة و�سفوفها بت�سكيلة  اأرجاء  الطلبة طيلة عام درا�سي كامل توزعت بني  ح�سيلة نتاجات 
ملونة مابني معر�س فوتوغرايف وت�سكيلي وطباعي ونحتي وجم�سمات فنية، ا�سافة اىل تناف�س 
االأوىل  اللبنات  وانطالق  ن�سوء  معامل  طياتها  يف  حملت  والتي   وال�سينمائية  امل�سرحية  العرو�س 

لطاقات فنية واعدة.

الرتبية قررت غلق اأبوابه 

معهد الفنون اجلميلة ينرث اإبداعات 
طلبته يف مهرجان فني كبري

يف اليوم العاملي حلرية ال�سحافة

دعوات الإقرار قانون حماية ال�ضحفيني واإ�ضقاط 
الدعاوى املقامة �ضدهم

حمافظـة النجـف تكـرم مرا�ضــل 
االبــــداع  "املدى" بجائزة 

ــى �ــضــاكــريا  ــط ــى خ ــل ــش ع ــرو� ــاي ــض ــي � ــل ــاي م
ـــــي �ــــضــــبــــريز  ـــــن ـــــت ـــــري وب

جامعة الب�ضرة حت�ضد جائزة اف�ضل 
اخراج يف مهرجان فا�ش الدويل

من هنـــاك..
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